
 فاحشة كان إنه سلف قد ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا (( والتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

  سبيال )) . وساء ومقتا

(( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ... ))

  ؟  (( وال تنكحوا ))ما املراد يف قوله:  الشيخ :

  يعين ال تتزوجوا ما تزوجه آبائكم بالعقد . الطالب :

  " ما " هذه إعراا ؟ (( ما نكح آبائكم ))قوله:  الشيخ :

  ؛  ؛ اسم موصول مبعىن الذي اسم موصول الطالب :

  لو أورد عليه مورد إشكاال وهو أن " ما " لغري العاقل فكيف قال " ما " واملراد ا " من "  ؟ تكثري ؟  الشيخ :

؛ أن ما تأيت  (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ))ال ؛ يدل على الوصف ؛ نقول قال اهللا يف هذه السورة 

  ان يتزوج املرأة لوصفها .مبعىن " من " السيما إذا كان املالحظ الوصف ألن الغالب أن اإلنس

  هل هم األدنون أم مطلقا ؟ األدنون أو األدنون واألعلون ؟  (( آبائكم ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  األعلون ؛  الطالب :

  األعلون دو األدنون ؟  الشيخ :

  األدنون واألعلون ؛  الطالب :

  أحسنت إذا هذا وهذا ، األدنون واألعلون . الشيخ :

  هل املراد من كان من جهة األب ، آبائكم من جهة األب أو مطلقا ؟ من جهة األب واألم ؟  الشيخ :

  من جهة األب ؛  الطالب :

  وأما من جهة األم ؟  الشيخ :

  من جهة األب واألم ؛  الطالب :

  عموم ؟ يعين جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة ال حيل له أن يتزوجها ؟  الشيخ :

  ال ؛  الطالب :

  كيف ؟ ماذا تقولون ؟  يخ :الش

  إذا آبائكم هنا تشمل اآلباء من جهة األب واآلباء من جهة األم . الطالب :

؟ هنا  (( آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ))ما الفرق بني اآلباء هنا واآلباء يف قوله:  الشيخ :



أنثى فهو حمجوب ؛ يعين باب النكاح يكفي فيه يكفي أدىن مالبسة وهناك البد من جد صحيحا يعين إذا أدىل ب

  بدليل التحرمي بالرضاعة مثال التحرمي باملصاهرة .أدىن مالبسة 

  وأيهما أصح ؟ ؟  (( إال ما قد سلف ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  الثاين ،  الطالب :

  الثاين أصح . الشيخ :

  فإذا أورد مورد على هذا كيف يأيت حرف بدل حرف ؟  الشيخ :

  موجود يف اللغة العربية ؛  الطالب :

  مثل ؟  الشيخ :

  يف مبعىن على ،  الطالب :

املهم أن هذا وارد يف اللغة العربية يعين تعاور احلروف بعضها مع بعض هذا وارد  ويف مبعىن الباء ؛ مثل ؟  الشيخ :

.  

  معىن السلف ؟ (( ما قد سلف )) ما معىن قوله:  الشيخ :

  ما مضى ؛  الطالب :

  مضى مىت ؟  الشيخ :

  ؛ قبل  الطالب :

  يعين يف اجلاهلية ؟  الشيخ :

ما قد سلف معفو عنه وال ميكن  ؟ يعين (( إال ما قد سلف ))ما وجه االستثناء أو االستدراك يف قوله:  الشيخ :

يرجع فما وجه االستدراك ؟ يعين ما قد سلف قد عفا اهللا عنه ؛ هذا معروف عفا اهللا عنهم كل الذي يف اجلاهلية 

؛ فيلحقهم حرج يف ذلك ؛ ألن هذا  يظن أحد أن ما سلف داخل يف معفو عنه ألنه ما تقرر الشرع ؛ حىت ال

  املعىن لعظمه وقبحه حىت ال يبقى يف النفوس حرج مما مضى . ليمة .مستقبح ، مستقبح حىت يف نفوس الس

  معىن املقت ؟  (( فاحشة ومقتا ))قوله:  الشيخ :

  املقت هو شديد البغض . الطالب :

  ما معناها ؟  (( وساء سبيال )) الشيخ :

  يعين أنه سبيل بشع ؛  الطالب :

  أي الطريق . الشيخ :



  امدة أو متصرفة ؟ هنا هل هي ج (( ساء )) الشيخ :

  هنا جامدة ، الطالب :

ألا يف إنشاء الذم فتكون جامدة أما إذا كانت ساء مبعىن إساءة فتكون متصرفة ؛ هل لك دليل يف   الشيخ :

  أا تتصرف إذا كانت مبعىن إساءة أو شاهد يف القرآن ؟

    (( إن تصبك حسنة تسؤهم ))قوله:   الطالب :

  قبل نزول اآلية بعد اجلاهلية ؟ (( ما قد سلف ))ول إن املراد بقوله: شيخ ما ميكن نق السائل :

  ؛ أي الظاهر أنه ما فعل بعد اإلسالم ؛  وهلذا كل العلماء يعربونه يف اجلاهلية   الشيخ :

  ما وجد بعد اإلسالم ؟  السائل :

  ؛ ألن العلماء يعربون ما سلف يف اجلاهلية . الظاهر أنه ما وجد الشيخ :

(( وال تنكحوا ما نكح من فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي نكاح من نكحه اآلباء األدنون واألبعدون ؛ لقوله: 

ولقوله  (( إال ما قد سلف ))ومن فوائدها: أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا ؛ لقوله:  . آبائكم من النساء ))

والذي ينكح ما نكح آبائه من النساء  نا فهو رد )( من عمل عمال ليس عليه أمر صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

(( ما ومن فوائدها: حل من زنا ا أبوه ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله:  عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله .

والزنا ليس نكاحا خالفا للمشهور عند احلنابلة من أن موطوءة األب ولو بزنا حرام على االبن ،  نكح آبائكم ))

وال يصح قياسه  (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) دليل عليه بل الدليل على خالفه يف قوله تعاىل: فإن هذا ال

على النكاح ألن النكاح عقد شرعي معترب والزنا سفاح بغيض إىل اهللا غري مشروع عند اهللا فال يصح قياسه عليه 

ثال لو كان االبن تلوط بشخص فإنه ؛ وأغلب من ذلك أن بعضهم قال حىت يف اللواط ـ والعياذ باهللا ـ يعين م

ومن فوائدها: حترمي نكاح  حكم ما لو زنا بأمه أو بأخته ـ أخت هذا الشخص ـ وسنذكرها يف النهاية للتصوير .

زوجات اآلباء وإن مل حيصل وطء وال خلوة ؛ وجه ذلك صدق النكاح مبجرد العقد ، فإن من عقد على امرأة 

(( إال ما قد دها: أن اخلطيئة املفعولة قبل العلم ال يلحقه الفاعل إمثها ؛ لقوله: ومن فوائ صدق عليه أنه تزوجها .

وهذه قاعدة شرعية أن الشرائع ال تلزم قبل العلم ، كما قررها شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، الشرائع ال تلزم  سلف ))

عيدة ومل يعلم بوجوب صوم رمضان قبل العلم ال إجيابا وال حترميا ؛ وعلى هذا فلو أن اإلنسان أسلم يف بادية ب

فإننا ال نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم ؛ ألنه مل يبلغه وجوبه فلم تقم عليه احلجة به ؛ وكذلك الصالة لو كان ال 

يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغري وضوء أو بغري طمأنينة فإنه ال يلزم بقضاء ما فاته ، ودليل ذلك يعين له أدلة 

( ديث مسيء صالته حيث مل يلزمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق مع أنه قال: كثرية ؛ منها ح



ومن فوائدها: أن رمحة اهللا سبقت  وإمنا أمره بإعادة الصالة احلاضرة ألنه مطالب ا يف الوقت . إنك لم تصل )

ه قاعدة معلومة من قوله تعاىل: وهذ (( إال ما قد سلف ))غضبه ، حيث عفا عما سلف من الذنوب ؛ لقوله: 

( ومن قوله تعاىل يف الكتاب الذي كتبه عنده حتت العرش أو فوق العرش:  (( كتب ربكم على نفسه الرحمة ))

؛ وهلذا جاء عن وينبين على هذه القاعدة أن العفو أقرب إىل السالمة من العقوبة  . إن رحمتي سبقت غضبي )

 لب أنه قال " ألن أخطئ يف العفو أحب إيل أن أخطئ يف العقوبة " .بعض الصحابة وأظنه علي بن أيب طا

وينبين عليها قاعدة مهمة وهي: لو تنازع العلماء يف مسألة من املسائل بني حمرم وحملل وتكافئت أدلة الطرفني 

ليسر وال يريد فإننا نأخذ باأليسر ، األسهل بناء على هذه القاعدة أن رمحته سبقت غضبه ، وأن اهللا يريد بعباده ا

ومن فوائدها: أن نكاح احملارم أشد من الزنا ؛  به العسر ، هذا اثنني ، وبأن األصل براءة الذمة ، هذه ثالثة .

(( وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ويف النكاح قال تعاىل:  (( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال ))لقوله: 

هب كثري من العلماء أن من زنا بامرأة من حمارمه أو تزوجها فإنه يرجم ومل يقل: ومقتا ؛ وهلذا ذ وساء سبيال ))

(( ومن فوائدها: قبح هذا املسلك ؛ لقوله:  ولو كان غري حمصن ؛ ألن نكاح ذوات احملارم أعظم من الزنا وأشد .

السبل السيئة ومن فوائدها: بيان نعمة اهللا عزوجل علينا يف هذه الشريعة ، حيث جنبنا سلوك  . وساء سبيال ))

ويؤخذ من ضدها: أن سلوك اإلسالم أو منهج اإلسالمي هو خري السبل  . (( وساء سبيال ))املذمومة ؛ لقوله: 

املسألة اليت ذكرت لكم مسألة اللواط أن بعض العلماء قال: اللواط جيري جمرى النكاح فلو  وأفضلها وأحسنها .

عليه بنت الغالم ؛ وهذا الشك أنه خطأ ، خطأ عظيم ؛ تلوط بغالم حرمت عليه أمه ، أم الغالم ، وحرم 

فاحلاصل أن يف هذه املسألة أنه ال حيرم على اإلنسان من زنا ا أبوه وال من زنا ا ابنه ؛ ألن ذلك ليس بنكاح 

من  (( حرمت )) (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... ))مث قال اهللا تعاىل:  شرعي فال عربة به .

احملرم ؟ اهللا عزوجل ، وحذف الفاعل للعلم به ؛ وأصل احلرام باللغة املنع ومنه حرمي البئر وهو ما حوهلا مما يكون 

(( حرمت عليكم محاية هلا ومينع غري مالكها من متلكه ، فأصل احلرام يف اللغة املنع أي منعتم من أمهاتكم 

ع أم يف العاقل أمهات ، ويف غري العاقل أمات حبذف اهلاء ؛ وأمهات مجع أم أو أمهة ؛ ويقال يف مج أمهاتكم ))

يشمل األم الدنيا واألم العليا   (( أمهاتكم ))فيقال: هذه الشياة أمات هذه األطفال أطفال الشياة ؛ وقوله: 

 ائكم ))(( آبكاجلدة وأم اجلدة وأم األب وأم األم وأم اجلد وأم اجلدة ، املهم أن نقول فيها كما قلنا يف قوله: 

البنات مجع بنت  (( وبناتكم )) يعين أا تشمل القريبة والبعيد من األمهات من جهة األب ومن جهة األم .

ويشمل البنت وبنت االبن وبنت البنت وإن نزل ، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول مجهور أهل العلم وإن  

ل الراجح داخلة كما سنبينها إن شاء اهللا يف كانت ال تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قو 



مجع  (( وعماتكم )) من األخوات ؟ األخوات مجع أخت ، وهن فروع األب األدىن . (( وأخواتكم )) الفوائد .

عمة ، وهن فروع األب األعلى يعين فروع اجلد ، فروع أب اجلد ، وفروع جد اجلد ، وهلم جرا ؛ وليعلم أن عمة 

يته من بنني وبنات ، انتبه هلذا ، عمة أبيه عمة لك وألوالدك وبناتك وأوالد أبنائك وأوالد الرجل عمة له ولذر 

من اخلالة ؟ اخلاالت فروع أب األم وإن عال ، والعمات فروع أب األب واخلاالت  (( وخاالتكم )) بناتك .

 ق واألخ ألب واألخ ألم .وإن نزلن ، ويشمل األخ الشقي (( وبنات األخ )) فروع أب األم يعين أخوات أمك .

ما نسبتك إىل بنات األخ ؟  عم ؛ وبنات األخت ؟ تكون خاال هلن ، بنات األخوات حرام على اإلنسان وإن 

؛ انتهى احملرمات من النسب وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، نزل 

؛ ويقال يف حصرهن على طريق  ع حمرمات بالنسبوخاالتكم ، وبنات األخ ، وبنات األخت ؛ هذه سب

؛ واضح ؟ نعم ؛  الفقهاء: األصول والفروع وفروع األصل ألدىن وإن نزل وفروع األصل األعلى دون فروعهن

األصول مثل األمهات واجلدات ؛ الفروع كالبنات وإن نزلن ؛ فروع األصل االدىن وإن نزلن ؟ هؤالء األخوات 

ات ؛ فروع األصل األعلى لصلبهم خاصة ؟ العمات واخلاالت ؛ لكن صلبه خاصة يعين وإن نزلن ، بنات األخو 

دون من نزل ، فبنت العمة مثال حالل وبنت اخلالة حالل ؛ هذا على طريق الفقهاء ؛ أما على طريق العبد وهو 

ولذلك لو تقول لعامي:  أفصح شيء وهو كالم اهللا عزوجل فال حيتاج إىل كبري التأمل ، ال حيتاج إىل كبري التأمل ؛

حيرم عليك نكاح األم والبنت واألخت والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت ؛ ذهب واضحا له مطمئنا 

متضحا له األمر ؛ لكن لو تقول: حيرم عليك األصول والفروع ؛ يقول ويش األصول والفروع ؟ وفروع األصل 

ا دون من نزل ؛ قال هذا شيء م ... ذهب يطلب ترمجة األدىن وإن نزلن ، وفروع األصل األعلى لصلبهم خاص

هلذا الشيء ؛ ولذلك سبحان اهللا العظيم القرآن أبلغ شيء مهما كان مهما تكلم أحد يف بالغته فإن القرآن أبلغ 

هذا صنف آخر ؛ ألن احملرمات  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))وجل:  مث قال عز منه وأوضح وأبني .

والرضاعة معروف  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))بالرضاعة ، باملصاهرة ؛ فيقول هنا: أصناف: بالنسب ، 

وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي ؛ أو إسقائه إياه بعد انفصاله عن الثدي كما لو جعل يف 

كلمة ط أرضع " فعل والفعل يف   (( الالتي أرضعنكم ))فنجال أو يف ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك ؛ وقوله: 

(( األصل اإلطالق واإلطالق يصدق مبرة واحدة ؛ فإذا قلت مثال: ضربت ، كم ؟ يصدق ملرة واحدة ؛ إذا 

فاآلية تدل على أن مطلق  (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))يصدق ملرة واحدة أي بروعة واحدة  أرضعنكم ))

(( وأخواتكم من الرضاعة  اهللا يف الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك .الرضاع يثبت به التحرمي ، وسيأيت إن شاء 

من األخوات من الرضاعة ؟ هن بنات املرأة اليت أرضعتك وبنات زوجها ؛ صح ؟ األخوات من الرضاعة بنات  ))



صح  ، هن بنات املرأة اليت أرضعتك ؛ صح ؟ وبنات زوجهااملرأة اليت أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غريها 

وبنات زوجها ؛ ألن بنات زوجها يكن أخوات من األب ،  أو ال  ؟ صحيح  ، بنات الزوجة اليت أرضعتك

وبنات اليت أرضعتك أخوات لك من األب واألم يعين شقائق أو ألم يعين قد ترضعك بلنب زيد وهلا بنات من 

يشمل الشقيقات  ت من الرضاعة ))(( أخواعمرو فتكون بناا من عمرو أخوات لك من األم ؛ املهم أن قوله: 

مىت يكن شقيقات ؟ إذا أرضعتك من  ، والاليت لألب ، والاليت لألم ؛ واضح ؟ ال ، واضح ما فيه مالحظات .

لنب أبيهن ، إذا أرضعتك من لنب أبيهن صرن شقيقات ؛ ومىت يكن ألب ؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه 

؛ ألن األب واحد ، هذا أبوك من الرضاعة وأبو هؤالء النساء من  بنات من غريه ، من غري الذي أرضعتك

النسب ؛ ومىت يكن األخوات من األم ؟ إذا كانت هلا بنات من غري الزوج الذي أرضعتك وهي حبباله يكن 

أخوات لك من األم ؛ املهم إن األخوات من الرضاعة يشمل الشقيقات أو ألب أو ألم ؛ وهل يشمل من تقدم 

ال تتزوجها ؛ ألا  رضعت مع الطفل املسمى حممدا وهلا بنت قبله امسها فاطمة هل تتزوجها أو ال ؟مثال إذا 

من األم ؟ األم كما قلنا إذا أطلقت فهي اليت ولدت  (( وأمهات نسائكم ))يقول:  أختك من الرضاعة .

ء يعين الاليت ولدن نسائكم ، سافأمهات الن (( إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))اإلنسان ، قال اهللا تعاىل: 

أي زوجاتكم ، وال تكون املرأة زوجة إال بعقد  (( نسائكم ))الاليت ولدن نسائكم ، انتبهوا هلذه النقطة ! وقوله: 

(( صحيح فالبد من أن يكون العقد صحيحا ؛ ومن هنا ابتدئ الصنف الثالث ، احملرمات بأيش ؟ املصاهرة ؛ 

(( إن الاليت ولدن ؛ ما هو الدليل على هذا ؟ قوله تعاىل: ات النساء ؟ من يعرف أمه أمهات نسائكم ))

؛ السناء قلنا البد أن يكون النكاح صحيحا ؛ ألنه إذا مل يكن صحيحا مل تكن  أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))

ربائب مجع ربيبة   (( وربائبكم الالتي في حجوركم ))املرأة من نسائه ، فال تكون النساء إال بعد صحة العقد ؛ 

(( فكلمة   (( وربائبكم الالئي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))كصحائف مجع صحيفة ؛ 

بيان هلا يعين الربائب من هؤالء  (( من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))صفة لربائب ، و  الالتي في حجوركم ))

جاتكم الاليت عقدمت عليهن عقدا صحيحا إذ ال تكون يعين ؟ زو  (( من نسائكم ))النساء الاليت دخلتم ن ؛ و

(( من نسائكم هنا صفة لقوله:  (( الالتي دخلتم بهن )) (( الالتي ))املرأة من نساء الرجل إال بعقد صحيح 

(( الاليت دخلتم ن )) واملراد بالدخول ن اجلماع ، املراد بالدخول ن اجلماع دون اخللوة ؛ فهنا نفرق بني  ))

دخول الذي هو اجلماع وبني اخللوة ، اخللوة ال تؤثر ؛ الربائب ذكر اهللا فيهن قيدين ؛ القيد األول: أن تكون يف ال

حجر اإلنسان ، تزوج امرأة وهلا بنت من غريه ويضم البنت مع األم تكون عنده ، هذه يف حجره ؛ القيد الثاين: 

ان القيدان معتربان أو أحدمها هو املعترب ؟ يف هذا أن تكون املرأة قد دخل ا الزوج أي جامعها ؛ فهل هذ



وأن هذا  (( الالتي في حجوركم ))خالف بني العلماء ؛ فاجلمهور على أن القيد األول غري معترب وهو قوله: 

بناء على األغلب أو بيانا للحكمة من التحرمي ، وهي أا يف حجرك فتكون كبنتك ؛ والقول الثاين: أن القيد 

معترب ، القول الثاين أن القيد األول غري معترب وهو رأي اجلمهور ؛ يعين معناه أن بنت الزوجة حرام  األول غري

(( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليك سواء كانت يف حجرك أم مل تكن ؛ واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: 

، فدل هذا على أن القيد األول غري حيث صرح مبفهوم القيد الثاين وسكت عن مفهوم القيد األول  عليكم ))

فإن مل تكونوا دخلتم ن أو مل يكن يف حجوركم فال جناح معترب ؛ ألن اهللا سكت عنه ولو كان معتربا لقال: 

(( فإن لم تكونوا عليكم ، وملا سكت عن هذا علم أنه قيد ليس مبعترب ولكنه إما ... الغالب أو لبيان احلكمة 

؛ ذكرنا القول الثاين ؟ نعود  ما هو القول الصحيح ؟ الصحيح قول اجلمهور .م )) دخلتم بهن فال جناح عليك

 (( الالتي في حجوركم ))مرة ثانية حىت ال تتلخبطوا علينا كما تلخبط من قبل ، يف اآلية قيدان ؛ القيد األول: 

والن للعلماء ؛ القول األول: فهل القيدان معتربان ؟ فيه ق (( من نسائكم الالتي دخلتم بهن ))، والقيد الثاين: 

أما معتربان وأن الربيب إذا مل تكن يف حجر اإلنسان يف حالل أو مل يكن دخل بأمها فيه حالل وأا ال حترم 

إال إذا اجتمع القيدان ، وقد دخل بأمه ؛ واضح ؟ نعم ؛ القول الثاين قول اجلمهور أن املعترب هو القيد الثاين وهو 

وأما القيد األول فليس مبعترب وإمنا ذكر بناء على األغلب أو بيانا  الالتي دخلتم بهن )) (( من نسائكمقوله: 

للحكمة ؛ واستدل اجلمهور لرأيهم هذا بأن اهللا تعاىل صرح مبفهوم القيد الثاين ومل يصرح مبفهوم القيد األول 

معتربا لقال: فإن مل تكونوا دخلتم ولو كان قيد األول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم )) فقال: 

 (( فإن لم دخلتم بهن ))ن أو مل يكن يف حجوركم فال جناح عليكم ؛ لو سكت اهللا عن املفهوم ومل يقل: 

لكان القيد معتربا وكانت احلجة مع من جعله شرطا ؛ فاملراتب ثالث: األوىل أن يقال: ربائبكم الاليت يف 

ن فإن مل يكن يف حجوركم أو مل تدخلوا بأمهام فال جناح عليكم ؛ ففي حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم 

هذه املرتبة يكون القيدان معتربين الشك ؛ ثانيا أن يقال: وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم 

الالتي في حجوركم  (( وربائبكم؛ الثالث كما يف اآلية أن يقول:  فهنا القيدان معتربان ، ن وحالئل أبنائكم

فهذا يلزم بأن القيد الثاين  من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم ))

  معترب والقيد األول غري معترب وهذا هو رأي اجلمهور وهو الصحيح ، واهللا أعلم  .

    

بالعبادة ،وقد كان اإلمام أمحد كما يذكر عنه جاء يف بعض النصوص أن العلم للعبد أفضل من انشغاله  السائل :

  أنه كان يصلي يف اليوم ثالمثائة ركعة وغريه من األئمة ، فكيف نوفق بينهما ؟



ألن هذا ضعيف  نوفق بينهما أوال نطالب بتصحيح النقل أنه صلى ثالمثائة ركعة يف اليوم ، هذه واحدة الشيخ :

يام رأى نفسه خاوية عن التعلق باهللا وما أشبه ذلك حىت اإلنسان ؛ وثانيا لو صح فهو ميكن فعله يوما من األ

أحيانا يف طلب العلم قد جيد يف قلبه قسوة خصوصا إذا دخل يف جمادالت أهل الكالم يف العقيدة يف اجلسم 

والعرض واجلوهر وما أشبه ذلك جيد شيئا من القسوة فينصرف بعض الشيء إىل العبادة اخلاصة ، واإلنسان طبيب 

فسه رمبا يرى يف بعض األحيان أن بقائه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم ويصلي أو يتعلم العلم ؛ ن

يقال ال يفطر وأحيانا يفطر حىت يقال ال يصوم ، وكذلك  وهلذا جتد النيب عليه الصالة والسالم أحيانا يصوم حىت

  . يف قيام الليل

  بري أم الكبري والصغري معا ؟السؤال يف القرب هل هو خاص بالك السائل :

هو خاص باملكلف أما الصغار فإمنا يسألون على قول عند الدفن فق: من ربك ، وما دينك ، ومن  الشيخ :

نبيك ؛ فرييهم اهللا الصواب ؛ على أن املسألة فيها خالف ، يف مسألة سؤال غري املكلف بعد الدفن هل ينزل إليه 

  امللكان ويسأالن أم ال .

  صحة العبادة مبين على العلم أليس كذلك ؟ السائل :

ما ميكن إنسان يتعبد هللا بعلم لكن ما هو العلم الذي هو تعلم اإلنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة  الشيخ :

(( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ما فيه شك  ة . فهموا من عمل الناس ؛العلم مثال ، العام

(( .  

(( حرمت عليم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال اهللا عزوجل:  ؛بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني 

وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الالتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات 

  . )) نسائكم وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ...

  سؤال احملرم ؟ الشيخ :

  ؛  وجل اهللا عز  الطالب :

  ملاذا حذف ؟  الشيخ :

  للعلم به ،  الطالب :

وكذلك  (( حرمت ))فاألمور الشرعية قد تكون بصيغ جمهولة كـ (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))كقوله:  الشيخ :

  . (( خلق ))األمور الكونية كمثل: 

  ما املراد باألمهات هنا ؟ الشيخ :



  املقصود هو أصول منك ؛   الطالب :

  لكن من هي إذا قال أم من هي ؟  الشيخ :

  اليت ولدت. الطالب :

  ما الدليل على أن األم يراد ا اليت ولدت ؟  الشيخ :

  . (( إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم ))قوله:  الطالب :

  هل تشمل األم هنا اجلدة وما علت ؟  الشيخ :

  . نعم تشمل الطالب :

  وهل تشمل من جاءت من قبل األب واألم أو من قبل األب فقط ؟  الشيخ :

  تشمل كالمها . الطالب :

ذكرنا قاعدة أن عمة اإلنسان عمة له ولذريته إىل يوم القيمة سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو  الشيخ :

  متفرعة من ذكور صحيح ؟ 

  نعم ؛  الطالب :

  واخلالة ؟  الشيخ :

  خلالة كذلك ؛ وا الطالب :

  واألخت ؟  الشيخ :

  األخت ال ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  األخت أقوى صلة به ؟  الطالب :

  ولو كانت ؛ ويش تكون األخت ؟  الشيخ :

  األخت تكون اخلالة ؛  الطالب :

  اخلالة فقط ؟  الشيخ :

  والعمة ؛  الطالب :

  العمة فقط ؟  الشيخ :

  العمة واخلالة ؛  الطالب :

  عمة أو خالة ؟  الشيخ :



  عمة إذا كانت أختا لألب وخالة إذا كانت أختا ألمه ؛  الطالب :

  اخلالة إذا كانت أخت األم صحيح ؟ويش تقولون صحيح ؟ العمة إذا كانت أخت األب و  الشيخ :

  أي نعم صحيح . الطالب :

ب واجلد ؛ كيف اجلد اجلد هل يتزوجه احملرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعين بالقرابة كم العدد ؟ األ الشيخ :

   أحد ؟ أقول من احملرمات بالنسب كم عددهم ؟

  سبع ؛ الطالب :

  عدد ؟ الشيخ :

  أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت ؛   الطالب :

  كم هؤالء ؟  الشيخ :

  سبع ، الطالب :

  هؤالء حمرمات بالنسب .  الشيخ :

 قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء ويش قالوا ؟  :الشيخ 

 


